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ن الم ي كاكوزا تقرير الرئيسي 
ن
: إدوينا لويس وأنتون ن اء الفريق  –شاركي  ي بالمعارف المخصص الخبر

معنن

ي التقليديالتقلي
ن
اير  26األحد يوم من اجتماع ستمد . مدية وأشكال التعبب  الثقاف  2023فبر

ي التقليديك
 
ي بالمعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف

اء المخصص المعن  ي حسب، ان الهدف العام لفريق الخبر
 
ما هو مبير  ف

هو  (،)لجنة المعارف والية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

ي أربعة مجاالت رئيسية:  وتقنية محددة معالجة قضايا قانونية وسياسية
 
 ف

ي  (أ
 
 القانون العرف

 ةالشكلياإلجراءات  (ب

 المعاملة الوطنية (ج

 التعاون عبر الحدود (د

ي الوثيقة الموضوعية قدمت مذكرة المعلومات األساسية 
 
بعض المعلومات  WIPO/IPTK-TCES/GE/23/2الواردة ف

اء المخصص ، باإلضافة إىل أسئلاألساسية ي القضايا المذكورة أعاله. عند ة ومهام لتوجيه فريق الخبر
 
 النظر ف

ي في
ن
ي و ممارسات أمثلة عىل العالقة بير  تبادل بص صخمالفريق ال ، بدأ ما يتعلق بالقانون العرف

 
قانون الملكية القانون العرف

ي نطاق والياته
 
ي  مالفكرية ف

 
ي الحذر ف

ورة توخ  " فهم القضائية. وتم التأكيد عىل ض  ي
 
 و . هواستخدام مصطلح "القانون العرف

 
ر قد

ي 
 
ي داخل كل منطقة أو إقليم معير  هو جزء من مصادر القانون ويحدد حقوق ومسؤوليات أفراد المجتمع ف

 
أن القانون العرف

ي بنيو الجوانب الهامة من حياتهم وثقافتهم ورؤيتهم للعالم. 
ي التقاليد القانونية  غ 

 
ام هذه التعددية ف  المعمول بها. احبر

ي النصوصفريق الع جمأ، بشكل عامو 
 
ي له مكان ف

 
ي بنوي ،عىل أن القانون العرف

  غ 
ً
السماح له بالتعايش مع القانون المكتوب بدال

ي أن ينص النص عىل معايبر دنيا بشأن كيفية وصول الغو األخبر أو يطغ  عليه. حتل مكانه من أن ي
إىل المعارف  بر ينبغ 

ي التقليدي بما يتفق مع القوانير  العرفية القائمة. / يةالتقليد
 
أنه ال ُيتوقع من األعضاء غبر المنتمير  رغم و أشكال التعببر الثقاف

ي لكل مجتمعقائمة إىل المجتمع معرفة العادات ال
إرشادات بشأن شكل من أشكال العناية الواجبة أو أن تقدم لغة النص ل، ينبغ 

ي 
ي التقليدي االمتثال القانون 

 
ي للمعايبر العرفية لتمكير  الوصول إىل المعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف

، مع اليقير  اإلجران 

ي مثل هذه 
 
 لغة. الف

ي  اإلجراءات الشكليةحول فكرة أن  العام شاقنال ، دار فيما يتعلق بمسألة اإلجراءات الشكلية
 
تسهل عملية التمتع بالحقوق ف

ي التقليدي. المعارف التقليدية وأشكال 
 
طعىل هذا النحو و التعببر الثقاف ي اعتبارها شر

 ، ال ينبغ 
 
لحماية المعارف التقليدية أو  ا

ي التقليدي. 
 
 أشكال التعببر الثقاف

ي ردد قد ت، فومن ثم
 
اء ف ي  هأنفريق الخبر

 
ي أن تكون هناك أية إجراءات شكلية مطلوبة ف

اف بالمعارف التقليدية ال ينبغ   االعبر

ي التقليدي ال
 
ي المتطلبات اإلدارية لوجود ستحسن أنه قد يرغم ة مقائوأشكال التعببر الثقاف

 
 . ذات الموضوعشكليات ف

 المعاملة الوطنيةفيما يتعلق بمسألة و 
 
ي الجوانب العملية أو ، فك

 
اء ف ي ، لتحمل البر  ها ماعدانر الخبر ام قرسي عىل طرف أجننر

ي التقليدي لبلد آخر 
 
ام بالمعارف التقليدية أو أشكال التعببر الثقاف  

ي الحق أيض؛ أو أن يبااللبر  كون لهذا الطرف األجننر
 
ي حقوق  ا
 
ف

ي / المعارف التقليدية
ي التقليدي النر

 
 . ةالمحلي ةاألصليشعوب تمتع بها التأشكال التعببر الثقاف

ي التقليديملة الوطنيةمسألة المعا التعببر عنأن وأشبر إىل 
 
ي سياق المعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف

 
ن و كي، يمكن أن ، ف

 مر أ
 
ي ا
 
ي قد ال يد يعقالتغاية ف

ي سياق قانون 
 
ي  ،لذلكو . ةكليشمل إجراءات ش، ال سيما ف

كبر  عىل المعاينبغ 
ي البر

 
ة الوطنية لمف

 من الرجوع إىل الغرض من النص بأكملهفيها مع النظر 
ً
 قسم معير  من النص. ، بدال

ي دولة عضو ل كفأن تتباإلمكان  مفاده أن ب عن رأيعر وأ
 
. عىل هذا الرأي قتفا، و مبدأ المعاملة الوطنيةب "سلطة مختصة" ف

عىل نفس مستوى الحماية الممنوح األجانب حصول بقر بشكل قاطع أن مبدأ المعاملة الوطنية يجعل الدول األعضاء ت لوحظو 

ي 
 
ي التقليدي للسكان المحليير  ف

 
 وتستما حين حماية المعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف

 
وط الحمايةف  يةهلل األمث، شر
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ي بعض النواخي و. كمستفيد 
 
ي ف

 للتطبيقفيها ال يكون النر
ً
ي التعاون مبدأ المعاملة الوطنية قابال

 
ا النظر ف

 
لحدود ابر ع، يمكن أيض

ي و ، بالنظر إىل ما يتعلق بالتعاون عبر الحدود. عىل أساس كل حالة عىل حدةو د الذي ينطبق ، إىل الحبير  الدول
 ينبغ 

 
مراعاة أيضا

ي قد ال يكون 
 . ةاألصليشعوب يها أفراد من الفمصالح الدول األعضاء النر

ي للمعارف التقليدية وأشكال التالفريق ب تفكر ، فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود
ي أجزاء المشهد التاريخ 

 
ي التقليدي ف

 
عببر الثقاف

ي و مختلفة من العالم. 
 
ي القسم تم النظر ف

 
بروتوكول سواكوبماند الذي اعتمدته من  4.5 األحكام المتعلقة بالتعاون عبر الحدود ف

 11لك المادة كذ، و المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعببر الفولكلوري

الملحق  حصول عىل الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بروتوكول ناغويا بشأن المن 

ي   . باتفاقية التنوع البيولوخر

ي اآلراء بشأن الحاجة إىل وجود بند بشأن التعاون عبر الحدود مع الفريق  توصلو 
 
. ومع المذكورة البنود توجيه من إىل توافق ف

 ، ذلك
ُ
ي  اللمختلفة الدول األعضاء اعىل بأن صح ن

 
بل كل منها قتشاور مع بعضها البعض من خالل السلطات المختصة ف

ي التقليدي. / المطالبة بملكية المعارف التقليدية
 
 أشكال التعببر الثقاف


